
 

 

Prince Rupert of the Rhine (1619-1682) 
 

Prince Rupert of the Rhine1 werd geboren te Praag,als 
de jongste zoon van Elisabeth Stuart en een neef van 
Koning Karel I.  
 
Al een paar maanden na zijn geboorte vluchtte het 
gezin uit Bohemen naar Holland, waar Prince Rupert 
zijn jeugd doorbracht. Hij sprak zeer goed Nederlands.  
 
Hij was al zeer jong aangetrokken tot het militaire 
metier en vocht o.a. in het leger van Frederik Hendrik in 
het beleg van Breda. Gedurende de Engelse 
burgeroorlog sloot hij zich aan bij de zijde van zijn oom, 
Karel I die hem benoemde tot commandant van de 
Royal Cavalry. Hij onderscheidde zich in verschillende 
slagen tussen de republikeinen en koningsgezinden  
 

Portret door Sir Edward Lely. 
 
Hij had de gewoonte een grote hond mee te nemen in de slag. Het beest boezemde velen 
angst in, omdat men geloofde dat het over bovennatuurlijke krachten beschikte.  
 
Na de overwinning van de troepen onder Cromwell in de Slag bij Naseby, adviseerde hij zijn 
oom de strijd op te geven. Dit bracht hem uit de gratie en hij werd uit zijn functies ontheven. 
 
Hij vertrok naar het Caraïbische gebied, waar hij enige tijd als buccaneer (Piraat) Engelse 
schepen aanviel. Na het herstel van het koninkrijk aanvaardde Prince Rupert een functie in 
de Privy Council (Raad van State) Hij heeft nimmer meer in het leger gevochten, maar 
verkoos een marine loopbaan, net als de voormalige generaals Blake en Monck, 
 
In de Slag bij Lowestoft (1665) was Prince Rupert de aanvoerder van het witte eskader. In 
de Derde Engelse Oorlog, in 1672 en 1673 was hij de oppercommandant van de Engelse 
vloot in de slagen bij Solebay, Schooneveldt (2x) en Kijkduin, die allen door de Ruyter 
gewonnen werden. 
 

                                                 
1
 “Of the Rhine” is een onderscheidende toevoeging, aangezien er meerdere Prince Rupert in de Engelse geschiedenis voorkomen. 


